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محمد اسحاق نگارگر

یک دو سخن دوستانه و حسابی
ما شاهد بوده ایم که در افغانستان رژیم های سیاسی آمدند و هرکدام به یک شیوه تالش کردند که قدرت را دربست به
اختیار خود بگیرند ولی نتوانستند یک سیستم سالم انتقال قدرت به وجود بیارند و هرکه آمد رژیم قبل از خود را به
زور سرنگون کرد ولی از روزگار درس نگرفت و کوشید با اتکاء بر زور حکومتکند که نتوانست .اکنون طالبان نیز
از حکومت «همه شمول» صحبت میکنند که من معنای حکومت «همه شمول» را نمیدانم.
طالبان متأسفانه دموکراسی را بسیار غلط فهمیده اند .دموکراسی در حقیقت یک نظام سالم انتقال قدرت است که قدرت
از یک حزب به حزب دیگر به وسیله مردم و انتخاب مردم بدون کُشت و خون انتقال می کند .اگر طالبان به انتخابات
تمکین نکنند و بکوشند که طالب ساالری را بر مردم تحمیل کنند فردا یک نیروی دیگر باز قدرت اینان را سرنگون
میکند و جنگ و کُشت و خون ادامه پیدا می کند.
در اسالم نیز بیعت عام و بیعت خاص برای حاالت خاص وجود دارد و رسول مقبول(ٌص) خود از بیعت عام استفاده
کرده است و همان بیعت عام در جهان امروز انتخابات است .طالبان میتوانند برای خود و گروه خود هر قدر که دل
شان میخواهد تبلیغ و برای اخذ رای مردم تالش کنند .غصب قدرت از مردم و به نام مردم عمل قابل قبول نیست و
به یک سیستم سالم انتقال قدرت کمک نمی کند .آیا قابل تأسف نیست که افغان ها با مصرف عالم عالم پول وطن را
آباد میکنند ولی در جنگ همه چیز را ویران می کنند و باز از سر میگیرند.
من با هرگونه شورای فقهی طالبان که در خدمت غصب قدرت از مردم و تحمیل مال ساالری بر جامعه باشد مخالف
استم و صبورانه به مردم خواهم گفت که دموکراسی یک نظام انتقال قدرت از یک دست به دست دیگر؛ از یک حزب
به حزب دیگر و باالخره از یک نسل به نسل دیگر است.
من به کمتر از انتخابات قناعت نمی کنم .من هیچکاره کدام داعیه قدرت ندارم؛ وکیل و وزیر هم نمیشوم اما معلم بوده
ام و اینک که به غروب آفتاب عمر نزدیک تر میشوم میخواهم جوان افغان بداند که اگر به رژیم های غیر انتخابی
قناعت کنند آن سیستم سالم انتقال قدرت را که برای نسل آینده باید بسپارند نمیتوانند به وجود بیاورند.
وهللا اعلم بالصواب نگارگر
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درباره یک آمد و رفت
چههه سرمسههت غههرور آمههد؛ چههه ُپههر درد و پریشههان رفههت
چههه بههود از آمههدن مقصههودی کههاین سههان تیههت و پاشههان رفههت
عههههههدالت را اسههههههیر بانههههههد دُزدان کههههههرد و در فرجههههههام
بهههه خهههون آلهههود دسهههتان را ولهههی دُزدانهههه پنههههان رفههههت
سههههحر طبههههل غههههرور خویشههههتن مههههی کوفههههت امهههها شههههام
دل ُ
آزرده؛ سهههههرافگنده در ایهههههن شهههههام غریبهههههان رفهههههت
کسهههی هرگهههز نپُرسهههیدیش کهههه مقصهههودت چهههه بهههود آخهههر
کهههه همچهههون شهههیرغُران آمهههد وچهههون مهههوش نهههاالن رفهههت
کنهههههون تهههههاوان ویرانهههههی ایهههههن نامردهههههها بههههها کیسهههههتی
کههه همچههون روس ایههنهم بههی غرامههت ههها ز میههدان رفههت
مگهههههر ازیهههههاد بُردسهههههتی کهههههه در دنیهههههای مههههها ظهههههالم
بهههه صههههدها بهههوق وکرنههها آمهههد وبههها سهههنگ طفهههههالن رفهههت
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